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Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. novembra 2017 z naslovom K najširši 
uporabi alternativnih goriv – akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva na 
podlagi člena 10(6) Direktive 2014/94/EU, vključno z oceno nacionalnih okvirov 
politike na podlagi člena 10(2) Direktive 2014/94/EU (COM(2017)0652),

– ob upoštevanju Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva1, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz2,

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, sklepa 1/CP.21 ter 21. konference pogodbenic 
UNFCCC (COP 21) in 11. konference pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega 
protokola (CMP 11), ki sta potekali od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Parizu v 
Franciji, 

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka 
gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih 
vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (COM(2017)0676),

– ob upoštevanju mednarodnega varnostnega kodeksa za ladje, ki uporabljajo pline in 
druga goriva z nizkim plameniščem (kodeks IGF), skupaj s predlaganimi spremembami, 
da postane ta kodeks obvezen v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega 
življenja na morju (konvencijo SOLAS), in obravnavanjem izzivov, ki jih pomeni 
sprejetje alternativnih goriv na regulativni ravni za sektor ladijskega prevoza in za 
zmanjševanje tveganja za ladje, posadke in okolje ob upoštevanju značilnosti 
uporabljanih goriv;

1 UL L 307, 28.10.2014, str. 1.
2 UL L 120, 15.5.2009, str. 5.



– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. aprila 
2018,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0297/2018),

A. ker je mobilnost osnovna potreba ter hrbtenica naših družb in gospodarstev in bi zato 
morala biti čista, trajnostna, zanesljiva, cenovno dostopna in varna v vseh pogledih; ker 
čiste tehnologije pri tem nudijo velike priložnosti in koristi za družbo, saj pomembno 
vplivajo na zdravje in okolje, pa tudi na avtomobilsko industrijo, dobavitelje energije, 
komunalne javne službe in upravljavce omrežij;

B. ker so države članice sprejele nacionalne okvire politike, ki jih je Komisija ocenila v 
svojem nedavnem sporočilu COM(2017)0652, v katerem je bilo ugotovljeno, da se 
vzpostavitev infrastrukture za polnjenje električnih vozil razlikuje med državami, saj je 
le osem od 25 držav članic v celoti izpolnilo zahteve nacionalnih okvirov politike iz 
Direktive 2014/94/EU1, dve državi članici pa nista posredovali svojega okvira politike 
do 16. novembra 2016, kot je določeno v členu 3 Direktive 2014/94/EU;

C. ker bo razogljičenje prometa izboljšalo kakovost zraka in okrepilo energetsko varnost in 
neodvisnost Evrope od uvožene energije in fosilnih goriv in bo zato potrebna hitra in 
znatna sprememba vrst energije, goriv in pogonskih sistemov, ki se uporabljajo, kot tudi 
povečanje energetske učinkovitosti, in sicer z uvedbo najučinkovitejših in 
najmodernejših tehnologij, prehodom na multimodalni transport in spremembo vedenja 
glede mobilnosti;

D. ker promet predstavlja edini pomembni gospodarski sektor v EU, v katerem so se 
emisije toplogrednih plinov od leta 1990 povečale; ker je odgovoren za 23 % emisij 
CO2, delež pa se še vedno povečuje; ker cestni promet predstavlja skoraj 75 % vse 
energije, ki se porabi v prometu, in povzroča skoraj 73 % emisij toplogrednih plinov v 
prometnem sektorju; ker se prevoz blaga in količina blaga, ki se prevaža, stalno 
povečujeta, povečuje pa se tudi mobilnost ljudi; ker bo to povečanje, kot je predvideno 
za leto 2030, vplivalo na podnebne spremembe, kakovost zraka in porabo energije, pa 
tudi na infrastrukturo; ker bo za razogljičenje cestnega prometa z uporabo trajnostnih 
alternativnih goriv potreben prilagodljiv pristop, kar pomeni, da bodo morda za različne 
segmente vozil potrebna različna alternativna goriva;

E. ker obsega sektor ladijskega prometa več kot 80 % svetovne trgovine, povzroči 3 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov in prispeva k onesnaževanju zraka v bližini 
obalnih območij in pristanišč; ker bi imelo postopno prehajanje ladijskega prevoza na 
alternativna goriva ob upoštevanju njegovega velikega prispevka k svetovnemu trgu 
prevoza znaten pozitiven učinek na okolje;

F. ker je treba cestni promet v celoti razogljičiti, da bo najpozneje do leta 2050 brez neto 
emisij, da bi ohranili povišanje svetovne temperature krepko pod 2 °C ob prizadevanju 
za cilj 1,5 °C, ki je bil sprejet s podpisom Pariškega sporazuma; ker lahko prehod na 
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alternativna goriva pripomore k uresničitvi tega cilja, čeprav bodo še nekaj časa 
potrebna konvencionalna goriva, vse dokler povpraševanja ne bo mogoče v celoti 
zadovoljiti z alternativnimi gorivi;

G. ker je prehod na trajnostna alternativna goriva in pogonske sisteme ob upoštevanju 
celotnega življenjskega cikla vozil najboljši način za razogljičenje sedanjega in 
prihodnjega voznega parka; ker bo skupni učinek še večji, če bo povezan s povečano 
učinkovitostjo vozil, uporabo javnega prevoza in koles, razvojem skupne mobilnosti in 
izboljšavami splošne učinkovitosti prometnih sistemov prek sistemov C-ITS ter 
tehnologij avtomatizacije in digitalizacije; ker tehnološka prizadevanja lahko podpirata 
in dopolnjujeta urbanistično in prostorsko načrtovanje in prispevata k vzpostavitvi 
oskrbovalne in polnilne infrastrukture; ker lahko spodbujanje alternativnih goriv 
pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti zraka v mestih;

H. ker je neugodna cena vozil na alternativna goriva v primerjavi z običajnimi vozili z 
motorji z notranjim zgorevanjem, skupaj s pomanjkanjem oskrbovalne in polnilne 
infrastrukture, še vedno med glavnimi ovirami pri odločitvi strank za nakup; ker se je v 
zvezi s tem izkazalo, da premije kupcev, davčne oprostitve in nefiskalne spodbude 
pospešijo uvajanje na trg in da bi morale odražati emisije toplogrednih plinov in 
onesnažujočih emisij različnih alternativnih goriv;

I. ker preusmeritev na alternativna goriva in pogonske sisteme pomeni priložnost in 
spodbudo za raziskovanje za konkurenčno evropsko industrijo, da ponovno potrdi svojo 
vodilno vlogo na tehnološkem področju; ker je ta preusmeritev bistvenega pomena za 
mednarodno konkurenčnost v znanju, tehnologiji in tržnem deležu;

J. ker naj bi ob prenovitvi uredbe o emisijskih standardih za nove osebne avtomobile in 
nova lahka gospodarska vozila zastavili smele cilje za zmanjšanje emisij ter spodbudili 
vozila, ki so nizko- in brezemisijska iz izpušne cevi, hkrati pa ohranili tehnološko 
nevtralen pristop, kar bi privedlo do razogljičenega evropskega voznega parka, za kar 
bo treba vzpostaviti ustrezno infrastrukturno omrežje za alternativna goriva; ker revizija 
direktive o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 
dopolnjuje direktivo o alternativnih gorivih tako, da zagotavlja povpraševanje za 
dobavitelje in povečuje prevzemanje čistih vozil, zlasti v mestnih območjih;

K. ker je 94 % evropskega prometnega sektorja odvisnega od nafte, ki jo je treba uvažati v 
90 %, tudi iz nekaterih politično nestabilnih držav;

L. ker v skladu z Direktivo 2014/94/EU alternativna goriva še vedno zajemajo goriva 
fosilnega izvora, kar je v nasprotju s ciljem razogljičenja in postopne odprave fosilnih 
goriv; ker je treba prednost nameniti rešitvam, ki so nizko- in brezemisijske iz izpušne 
cevi v celotnem življenjskem ciklu vozila; ker lahko utekočinjeni zemeljski plin (UZP) 
in stisnjeni zemeljski plin (SZP) za težka tovorna vozila in pomorski sektor kratkoročno 
in srednjeročno prispevata k izboljšanju kakovosti zraka, zlasti okoli pristanišč in 
vzdolž obale;

M. ker je treba energetski in prometni sektor tesneje povezati, da bi omogočili poglobljeno 
razogljičenje mobilnosti; ker nosilci energije – kot sta elektrika in vodik – omogočajo 
brezemisijsko mobilnost, hkrati pa vključujejo obnovljive vire energije; ker je treba 
energetski sektor postopoma preusmeriti v uporabo zgolj obnovljivih virov energije in 
je zato treba zagotoviti skladiščenje presežne energije v obdobjih majhnega 



povpraševanja; k temu lahko prispevajo električna vozila z baterijo in električna vozila 
na gorivne celice; ker bodo nizkoemisijski viri energije vmesni korak v prehodu na 
brezemisijsko mobilnost; ker mora biti tehnološka nevtralnost izhodišče za 
vzpostavljanje infrastrukture za alternativna goriva;

N. ker so skoraj vse litij-ionske celice, ki so bistveni sestavni del akumulatorjev električnih 
vozil, izdelane zunaj Evropske unije, v glavnem v Aziji;

O. ker so za elektromobilnost ključnega pomena pametna, robustna električna omrežja, 
boljša povezanost elektroenergetskih in plinskih omrežij prek pretvorbe elektrike v plin, 
dostop do omrežja za izvajalce storitev polnjenja, zasebne polnilne postaje ter izgradnja 
polnilnih postaj za vodik; ker pametno in nadzorovano polnjenje električnih vozil z 
baterijo in električnih vozil na gorivne celice lahko pomaga uravnovesiti omrežja, 
vendar zanj še vedno ne obstajajo regulativni, davčni in tehnični okviri;

P. ker so omrežja TEN-T glavna prometna omrežja v Evropski uniji; ker bi morala biti 
ključna prednostna naloga osredotočena na izgradnjo infrastrukture za alternativna 
goriva in doseganje cilja, določenega v sporočilu, da bi do leta 2025 zagotovili polno 
pokritost koridorjev osrednjega vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) s 
polnilnimi mesti; ker bi bilo treba ta cilj nadalje dopolniti z vzpostavitvijo infrastrukture 
za alternativna goriva tako znotraj celovitega omrežja TEN-T kot tudi v mestnih, 
podeželskih in redko poseljenih območjih, ob upoštevanju strukturnih in gospodarskih 
omejitev, da bi dosegli uravnoteženo pokritost;

1. pozdravlja navedeno sporočilo Komisije o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 
goriva; poudarja, da je potrebno nadaljnje usklajevanje in sodelovanje na ravni EU, da 
bi razogljičili prometni sektor do leta 2050, in poudarja priložnosti za industrijo, 
tehnologijo in zaposlovanje, ki jih prinaša uporaba alternativnih goriv in odgovarjajoče 
infrastrukture;

Okrepitev prizadevanj

2. vseeno poziva Komisijo, naj predlaga revizijo Direktive 2014/94/EU, hkrati pa ohrani 
sedanjo opredelitev alternativnih goriv, kot je določena v členu 2 direktive in se 
osredotoči na njeno pravilno izvajanje, pri tem pa upošteva, da jo je doslej v celoti 
izvajalo samo osem od petindvajsetih držav članic, da se zapolnijo vrzeli v infrastrukturi 
za alternativna goriva po vsej Evropski uniji; poudarja, da je treba povečati uporabo 
alternativnih goriv in ustvariti stabilno okolje za naložbe;

3. ugotavlja, da je ocena nacionalnih okvirnih načrtov, ki jo je pripravila Komisija, 
pokazala različno raven prizadevanj, ambicij in razpoložljivih finančnih sredstev držav 
članic in da uporaba alternativnih goriv ni splošna ali enotno porazdeljena; zato poziva 
Komisijo, naj temeljito oceni projekte nacionalnih okvirnih načrtov in raven 
zastavljenih ciljev, po potrebi predlaga dodatne ukrepe in podpre države članice s 
primeri dobre prakse; poziva Komisijo, naj sistem nacionalnih okvirnih načrtov 
nadomesti z učinkovitejšimi instrumenti, vključno s konkretnimi, zavezujočimi in 
izvršljivimi cilji, da bi oblikovali trajnostna merila; predlaga, naj Komisija upošteva 
predvideno in realizirano uporabo vozil na alternativna goriva in njihov tehnološki 
napredek, da bi državam članicam omogočili prožnost pri odločanju, kako doseči cilje, 
in si prizadeva doseči cilj vzpostavitve vseevropskega infrastrukturnega omrežja za vsa 
alternativna goriva, ki so dostopna, združljiva in interoperabilna;



4. poziva, naj se upoštevata predvideno povečanje prevoza in količine blaga, ki se prevaža, 
do leta 2030, da bi ustrezno zgradili in opremili novo infrastrukturo; se zaveda pomena 
sedanjega in napovedanega tehnološkega napredka na področju akumulatorjev, vodika 
in shranjevanja energije ter poudarja, da je treba ta napredek upoštevati pri sprejemanju 
strateških odločitev; se zaveda, da je treba novo infrastrukturo prilagoditi povečanemu 
obsegu in razvoju tehnologij; poudarja, da bo na primer močno povečano število 
električnih vozil, katerih avtonomija bo dosegla 400 km, vplivalo na gostoto uvedenega 
omrežja za polnjenje in potrebno vrsto polnjenja;

5. predlaga letno oceno stanja izvajanja držav članic in razširitev področja uporabe 
direktive z uporabe v osrednjem omrežju TEN-T, da bo zajemala tudi celotno omrežje 
TEN-T, urbana in regionalna vozlišča ter območja, ki dosegajo „visoko“ raven 
evropskega indeksa kakovosti zraka več kot 35 dni na leto in z šestkrat večjo gostoto 
prebivalstva kot je povprečna gostota v EU, da bi dosegli geografsko široko pokritost in 
vključili tudi infrastrukturo za javne vozne parke; poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe instrumenta za povezovanje Evrope v zvezi s tem in poveča njegovo 
financiranje;

6. podpira elektrificirane ceste, ki omogočajo polnjenje električnih vozil med vožnjo; 
poziva k njihovemu širšemu razvoju, vsaj ob cestah osrednjega in celovitega omrežja 
TEN-T; meni, da bi lahko bile te ceste rešitev, ki bi omogočala zmanjšanje velikosti 
baterij in posledično znižanje cen novih vozil;

7. poziva Komisijo, naj vzpostavi enake konkurenčne pogoje za različna alternativna 
goriva, ki zagotavljajo tehnološko nevtralnost, zlasti pri spodbujanju distribucijske 
infrastrukture, da postane uvedba vodikove infrastrukture obvezna, zahteve za njeno 
uvajanje pa enake tistim za stisnjeni zemeljski plin, vendar prilagojene v skladu s temi 
zahtevami za uvedbo;

8. poudarja, kako pomembni so trajnostno urbanistično načrtovanje, premik od uporabe 
zasebnega k skupnemu in javnemu prevozu ter pozivanje Komisije in držav članic, naj 
posvetijo posebno pozornost razvijanju infrastrukture za alternativna goriva za storitve 
skupnega in javnega prevoza, kot so avtobusi, tramvaji, vlaki, avtomobili v souporabi, 
taksiji, kombiji, pa tudi kolesa, skuterji in motorna kolesa; spodbuja uvajanje 
infrastrukture za alternativna goriva na mestnih in predmestnih območjih, pri čemer naj 
se daje prednost tistim, kjer je kakovost zraka slaba;

9. spodbuja lokalne in regionalne organe, ki so podpisniki konvencije županov za 
podnebje in energijo, naj si prizadevajo v akcijske načrte za trajnostno energijo vključiti 
konkretne ukrepe, zlasti za izgradnjo ali dokončanje infrastrukture za polnjenje 
električnih vozil;

10. poziva Komisijo, naj dopolni s podnebjem povezane cilje Direktive 2014/94/EU z 
dodatnimi ukrepi za čist zrak po preverjanju primernosti direktiv o kakovosti zunanjega 
zraka 2004/107/ES1 in 2008/50/ES2;

11. opozarja na pomen, ki ga imajo trajnostna javna naročila za vozila na alternativni pogon 
pri spodbujanju povpraševanja po alternativnih gorivih in infrastrukturi zanje;

1 UL L 23, 26.1.2005, str. 3.
2 UL L 152, 11.6.2008, str. 1.



12. spodbuja zagotavljanje čiste energije na letališčih (za uporabo v mirujočih letalih ter za 
mobilno opremo na letališčih), da bi se zmanjšala poraba kerozina, izboljšala kakovost 
zraka ter zmanjšala vpliv na podnebne spremembe in hrup;

Sklad za čisto mobilnost: financiranje infrastrukture za alternativna goriva

13. pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi zagotovila dodatnih 800 milijonov EUR kot 
zagonsko financiranje za podporo uporabi infrastrukture za alternativna goriva; vendar 
dvomi, da bo ta finančni vzvod zadosten glede na predvidene potrebe po 5,2 milijardah 
EUR do leta 2020 in dodatnih 16–22 milijardah EUR skupnih naložb do leta 20251; 
poziva Komisijo, naj poveča začetno financiranje, podpre ne le uvedbo, ampak tudi 
delovanje takšne infrastrukture med nedobičkonosno fazo uvajanja na trg, ter se usmeri 
na potrebe prevoznikov v javnem prometu, tudi za podporo infrastrukturi, kot so 
delavnice za vzdrževanje; poudarja, da so potrebne dodatne javne naložbe, zlasti pa tudi 
zasebne naložbe;

14. predlaga, da bi lahko ocenjene potrebe po naložbah v višini 25 milijard EUR do leta 
2025 bile sofinancirane tako, da bi Evropska unija prispevala okoli 10 %, okoli 90 % pa 
industrija, zlasti proizvajalci, dobavitelji, proizvajalci energije in goriv ter drugi 
deležniki; poudarja, da bi morali imeti projekti infrastrukture za alternativna goriva 
dostop do nepovratnih sredstev in posojil, ki jih zagotavljajo instrument za povezovanje 
Evrope, Evropska investicijska banka in naložbeni načrt za Evropo, pri čemer je treba 
vedno zagotoviti, da ne bo prišlo do izkrivljanja trga; zahteva, naj se finančna sredstva 
sklada dodelijo v skladu z merili trajnosti, izvedljivosti, tehnološke nevtralnosti, 
podnebnih ciljev, evropske dodane vrednosti, doseganja razvojnih ciljev in kohezijske 
politike; poziva, naj Izvajalska agencija za inovacije in omrežja, ki že nadzira 
instrument za povezovanje Evrope, postane pristojna agencija;

15. meni, da so evropski strukturni in investicijski skladi 2 (skladi ESI 2), pa tudi Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad, Invest EU in Obzorje Evropa 
ustrezni instrumenti za podporo uvedbi infrastrukture za alternativna goriva ter stalne 
naložbe v raziskave in inovacije, da bi dosegli boljšo povezovanje sektorjev, kot sta 
promet in energija;

16. poziva Komisijo, naj pripravi revizijo Direktive 1999/94/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta2 v zvezi z označevanjem avtomobilov; meni, da bi moral biti cilj te revizije 
bistveno izboljšanje obveščenosti potrošnikov glede porabe goriva, emisij CO2 in 
onesnažujočih emisij ter omogočanje primerjave učinkovitosti in emisij tradicionalnih 
tehnologij in tehnologij na alternativna goriva pri dejanski vožnji;

17. poziva Komisijo, naj pripravi uredbo o gostovanju v infrastrukturi za alternativna 
goriva, ki bo javno dostopna vsaj v omrežju TEN-T;

18. ugotavlja, da ima obdavčitev velik vpliv na cenovno konkurenčnost alternativnih goriv; 
zato poziva države članice, naj pregledajo svoje okvire za obdavčitev energije, da bi 
olajšale in spodbudile uporabo nizko- in brezogljičnih alternativnih goriv ter odpravile 
sedanje razlike v obdavčitvi energije med različnimi vrstami prevoza, na primer za 
električno energijo, ki se uporablja za oskrbo z obrežja za ladje v pristaniščih in za 

1 COM(2017)0652.
2 UL L 12, 18.1.2000, str. 16.



proizvodnjo alternativnih goriv, tudi s pretvorbo električne energije v plin kot načina 
skladiščenja nestalnih obnovljivih virov energije;

19. poziva Komisijo, naj podpre razogljičenje pomorskega sektorja in sektorja ladijskega 
prevoza z jasnim poudarkom na inovacijah, digitalizaciji in prilagajanju pristanišč in 
ladij; poziva Komisijo, države članice in njihove regije, naj vzpostavijo skupni projekt 
za „modre koridorje utekočinjenega zemeljskega plina za otoke“, zlasti za najbolj 
oddaljene regije; poudarja, da lahko oskrba z energijo z obale v pristaniščih na celinskih 
vodah in pomorskih pristaniščih bistveno prispeva k zmanjšanju hrupa, emisij CO2 in 
drugih onesnaževal ter hkrati izboljšuje kakovost zraka;

Alternativna goriva kot alternativna industrijska politika

20. obžaluje, da je napredek v zvezi z izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva in 
razpoložljivostjo vozil na alternativna goriva prepočasna, saj sta na voljo samo 19 vozil 
na akumulatorski električni pogon in 2017 hibridnih električnih vozil z možnostjo 25 v 
primerjavi z 417 modeli z motorji z notranjim zgorevanjem ter poziva proizvajalce, da 
okrepijo prizadevanja v zvezi s tem; priznava, da so potrebne politike, ki bi spodbudile 
uporabo vozil, ki so brez- in nizkoemisijska iz izpušne cevi, ponudbo za lahka in težka 
vozila na alternativna goriva, kot so ambiciozni emisijski standardi za leti 2025 in 2030 
za nova lahka in težka vozila, vključno močnimi spodbudami za taka brez- in 
nizkoemisijska vozila; obenem ugotavlja potrebo po večjih javnih in zasebnih naložbah;

21. poudarja povezavo med razpoložljivostjo vozil na alternativna goriva, uporabo 
infrastrukture za alternativna goriva in povpraševanjem potrošnikov po teh 
tehnologijah; v zvezi s tem poudarja, da bi lahko prehod na alternativna goriva in 
pogonske sisteme industriji pomagal, da bi postala svetovno konkurenčna in ohranila 
visokokakovostna delovna mesta v Evropi, hkrati pa bi nadomestil zamujene priložnosti 
za razogljičenje avtomobilske industrije in pomanjkanje naložb v trajnostni promet; 
poudarja, da bo povečana uporaba vozil na alternativna goriva zmanjšala proizvodne 
stroške in pospešila zmanjšanje skupnih stroškov lastništva;

22. opozarja na pomen delujočega notranjega trga, ki zagotavlja preprosto dostopnost 
polnilnih postaj, interoperabilnost plačilnih storitev in tehničnih standardov, pregledno 
določanje cen goriva ter interoperabilnost strežnikov in podatkovnih formatov; v zvezi s 
tem poudarja pomen pravočasnih, lahko razumljivih, točnih, dostopnih in preglednih 
informacij za potrošnike ter dostopnosti teh informacij na odprti podatkovni platformi; 
poziva k uvedbi več-energetskih postaj, da ne bi bilo treba za vsako vrsto polnjenja 
vzpostavljati drugega omrežja;

23. ugotavlja, da bo večina električnih vozil polnjenih doma ali na delovnem mestu, z 
dodatnim polnjenjem na javnih in poljavnih mestih, kot so veleblagovnice, železniške 
postaje ali letališča; v zvezi s tem poudarja, da se je treba bolj osredotočiti na pametne 
rešitve za polnjenje, zagotoviti stabilnost omrežja in omogočiti lastno porabo; poudarja, 
da so za elektromobilnost na dolge razdalje potrebne hitre in ultrahitre polnilne postaje 
vzdolž avtocest, glavnih cestnih sistemov in omrežnih vozlišč; poudarja, da so ključni 
dejavniki za delovanje sistema odprt dostop do polnilnih postaj, tehnološka in plačilna 
interoperabilnost, prosta izbira energije, tudi obnovljivih virov energije, in dobaviteljev;

24. pozdravlja pobudo Komisije za vzpostavitev trajnostnega evropskega zavezništva za 
baterije in odločno podpira vzpostavitev evropske proizvodnje baterij, ki bo 



osredotočena na tehnologijo naslednje generacije; poziva Komisijo, naj pobudo razširi 
na druge pogonske sisteme, kot so gorivne celice, da bi ohranili vodilni položaj 
evropske tehnologije;

25. poziva Komisijo, naj oceni izvedljivost ocen življenjskega cikla za vsa alternativna 
goriva, baterije in rešitve za pogonske sisteme za trajnostno razogljičenje prometnega 
sektorja in oceno njegovih emisij in učinkov na porabo energije in vode, rabo zemljišč, 
okolje in skupnosti;

o

o     o

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


